
  

การแจ้งรายการละเอียดเครืองมือแพทย์ทีได้รับการยกเว้นตามมาตรา 17 
 

ชือเจา้ของกิจการ/ดาํเนินกิจการ……………………………………………………………………………………… 

ชือผลิตภณัฑ…์……………………………………………………………………………………………………… 

เลขทีรับ ………………………………………………………… ลงวนัที ………………………………………… 

ตรวจสอบเอกสาร 

รับเรืองวนัที……………………………เวลา………………น.         

ตรวจสอบแลว้เสร็จวนัที……………………เวลา……...…..น. 

ผลการตรวจสอบ       รับเรือง        ไม่รับเรือง 

เจา้หนา้ที Pre………………………………………………….           

การรับคําขอ 

รับวนัที……………………………..เวลา…………………น. 

ลงเลขรับแลว้เสร็จวนัที…………….……..เวลา…….……..น. 

คืนเรืองวนัที………………………………เวลา……………น. 

เจา้หนา้ทีธุรการ………………………………………………. 

การพิจารณาเอกสาร 

รับเรืองวนัที………………………………………………………………..เวลา……………………………….น. 

พิจารณาแลว้เสร็จวนัที……………………………………………………..เวลา………………………………..น. 

เจา้หนา้ที Pre……………………………………………………………………………………………………….. 

การตรวจสอบเอกสาร 

รับเรืองจากเจา้หนา้ทีผูพ้จิารณาวนัที……………………………………………..เวลา………………...น. 

ตรวจสอบแลว้เสร็จวนัที…………………………………………………………เวลา…………………น. 

หวัหนา้กลุ่ม Pre………………………………………………… 

การเสนอผลการพิจารณา 

รับเรืองจากกลุ่ม Pre วนัที………………เวลา………..น.  

เสนอ ผอ. ลงนามวันที…………………เวลา………..น. รับเรืองคืนวนัที………………..เวลา…………..น. 

ออกเลขและส่งเรืองออกจากกองวนัที……………..เวลา…………….น. 

เจา้หนา้ทีธุรการกอง……………………………………………………………… 

เสนอ เลขาธิการฯลงนามวนัที………………..เวลา………………น. 

ออกเลขและส่งเรืองกลบักองวนัที…………………….เวลา…………….น. 

เจา้หนา้ทีธุรการกรม……………………………………………………………. 

การบันทึกข้อมูลและเตรียมส่งมอบ 

เรืองรับคืนวนัที………………………………….เวลา……………น.   

เจา้หนา้ทีผูพ้ิจารณาบนัทึกขอ้มูลวนัที…………………..…..เวลา……………..น. 

เจา้หนา้ทีธุรการรับเรืองคืนวนัที…………………..เวลา……………….น. 

เจา้หนา้ทีธุรการ………………………………………………………………….. 

หมายเหต ุ

  เวลาทีกาํหนดไว ้

  เวลาทีใชจ้ริง 

 

 

 

 

 

 2 ชม.  1 ชม. 

   1 วนั 

0.5 วนั 

 

 

 0.5 วนั 

 2 ชม. 

 1 

ชม. 

เวลาทีกําหนดไว้ รวม   4   วันทําการ 

เวลาทีใช้จริง รวม…………วันทําการ 

 

0.5 วนั  

 1 ชม.  

1 

ชม. 
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วนัที………………………………….  เลขทีรับเอกสาร……..………………………  เลขทีคืนเรือง……………………..….……… 

ชือ บุคคล/นิติบุคคล ผูย้นืคาํขอ……………………………………………………………………………………………..………………….. 

ชือผูม้าติดต่อ……………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

ชือเครืองมือแพทย…์…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

รายการเอกสาร  

 

ผลการตรวจเอกสาร ผลการตรวจประเมิน 

มี 
ไม่มี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

 1. แบบแจง้การ    ผลิต    นาํเขา้เครืองมือแพทย ์

     ทีไดรั้บการยกเวน้ตามมาตรา 17(3) (แบบจ.พ.ม.3) 

     

2. ฉลาก      
3. เอกสารกาํกบัเครืองมือแพทย ์(ถา้มี)      

4. รายละเอียดเกียวกบัเครืองมือแพทย ์
- รายละเอียดของการใชเ้ครืองมือแพทยเ์ฉพาะตวั 
- รายละเอียดของการใชเ้ครืองมือแพทยเ์พือเป็นตวัอยา่ง 
- รายละเอียดของการศึกษาวจิยั วเิคราะห์ หรือทดสอบ

คุณภาพและมาตรฐานของเครืองมือแพทย ์

     

5. หลกัฐานแสดงว่าเป็นเจา้ของกิจการหรือเป็นผูด้าํเนินกิจการ 
-  สาํเนาใบทะเบียนพาณิชยพ์ร้อมสาํเนาบตัรประชาชน   
   (กรณีบุคคลธรรมดา) 
-  หนงัสือมอบอาํนาจใหเ้ป็นผูย้นืแบบ จ.พ.ม.3 พร้อม  

        สาํเนาหนงัสือรับรองจากนายทะเบียนของนิติบุคคล และ  
        สาํเนาบตัรประชาชน(กรณีนิติบุคคล) 

     

 
ผลการตรวจสอบเอกสาร 
  เอกสารครบถว้นถูกตอ้ง 
  เอกสารไม่ครบถว้นรายการที……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………...……………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
เจา้หนา้ทีขอใหแ้กไ้ขปรับปรุงก่อน และยงัไม่รับคาํขอนี 
 
ลงชือ…………………………………….ผูต้รวจสอบ วนัที…………………………….. 
      (                                                     ) 
 

 
ผลการตรวจประเมิน 
   ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 
หมายเหตุ………………………..…… 
………………………………………. 
 
ลงชือ………..……….…….ผูต้รวจ

ประเมิน 
   (                                           ) 
 
   
วนัที…………………….………..…… 

ที สธ 1002.…./………..    ที สธ 1002.…./……….. 

เรียน  ผู้อํานวยการกองควบคุมเครืองมือแพทย์             เรียน   เลขาธิการ ฯ 
           เพือโปรดเสนอเลขาธิการ ฯ ลงนามทา้ยแบบ              เพือโปรดพิจารณาลงนาม                         อนุญาต 
แจง้ฯ ทีแนบมาดว้ย จะเป็นพระคุณ                 ดว้ย จะเป็นพระคุณ                                                      ลงนามแลว้ 
 

 



 

               แบบแจ้งการ    ผลติ   นําเข้า 

                เครืองมือแพทย์ทีได้รับการยกเว้น 

                            ตามมาตรา 17(3) 

   
                                                              เขียนที 

                         วนัที                      เดือน                                    .  พ.ศ.                  

.                                                                            

        ขา้พเจา้                                                                                                                          เจา้ของกิจการ/ดาํเนินการ 

                                    (ชือผูแ้จง้)  

ในนามของ   

ตงัอยูเ่ลขที                                   ตรอก/ซอย                                                         ถนน 

หมู่ที                                   ตาํบล/แขวง                                                            อาํเภอ/เขต 

จงัหวดั                                                            รหสัไปรษณีย ์                                        โทรศพัท ์

                  มีความประสงคจ์ะ     ผลิต    นาํเขา้เครืองมือแพทยชื์อ 

                                                                                                                   ประเภท 

ชนิด                                                                                                             จาํนวน 

เพือ     ใชเ้ฉพาะตวั    เป็นตวัอยา่ง     ใชใ้นการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ หรือทดลองคุณภาพมาตรฐาน 

และขอรับรองว่าจะไม่นาํเครืองมือแพทยท์งัหมดหรือแต่บางส่วนออกจาํหน่ายโดยเดด็ขาด 

               รายละเอียดของเครืองมือแพทยที์      ผลิต      นาํเขา้                              

  ขอ้บ่งใชแ้ละประโยชน์ 

ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานมาดว้ย  คือ 

    (1)  ฉลาก 

  (2)  เอกสารกาํกบัเครืองมือแพทย ์(ถา้มี) 

     (3)  รายละเอียดเครืองมือแพทยแ์ลว้แต่กรณี  ดงัต่อไปนี 

3.1  รายละเอียดของการใชเ้ครืองมือแพทยเ์ฉพาะตวั 

3.2  รายละเอียดของการใชเ้ครืองมือแพทยเ์พือเป็นตวัอยา่ง 

3.3  รายละเอียดของการศึกษาวิจยั วิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของเครืองมือแพทย ์

 (4)  หลกัฐานแสดงว่าเป็นเจา้ของกิจการหรือผูด้าํเนินกจิการ 

       (ลายมือชือ)   ……………………………………….  ผูแ้จง้ 

                            (…………………………………...….) 

 หมายเหตุ  :  ใส่เครืองหมาย    ในช่อง    หนา้ขอ้ความทีตอ้งการ 

สธ         สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 กระทรวงสาธารณสุข 

                    วนัที              เดือน                                   พ.ศ. 

ไดรั้บแจง้รายการละเอียดของเครืองมือแพทยที์ไดรั้บการยกเวน้ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัเครืองมือแพทย ์ พ.ศ. 2531 ไวแ้ลว้ 

    

                                                                                                           (ลายมือชือ)  ………………………………………….                                                                              

                                                                                                              ตาํแหน่ง  …………………………..………………….. 

เลขรบัท ี…………………………………… 

วนัท ี....................................................... 

ผูร้บัเรอืง ………………………………….. 

       (สาํหรบัเจา้หน้าที) 

 แบบ จ.พ.ม.3 


